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Voormalige maisakkers
Overal zien we konijnen. Ze kruipen uit holletjes, rennen over
het gras en richten zich verschrikt op als we dichterbij komen.
“Ja, het is hier net Waterschapsheuvel”, lacht Maarten Breedveld,
regiohoofd in de Vijfheerenlanden. In zijn stem klinkt lichte
vertedering door, want dit reservaatje, in de uiterwaarden van
de Lek, heeft iets speciaals. “In 2016 was alleen dit kleine stukje
stroomdalgrasland nog over in de Achthovense uiterwaarden.
De maisakkers rukten op. Daardoor dreigden we kenmerkende
plantensoorten kwijt te raken.”

Van akkerland
naar natuurgebied

Doordat konijnen het gras opeten, krijgen zeldzame planten
weer een kans.

Fotografie: Rick Willemsen

De natuur in de Vijfheerenlanden, een gebied vol
uiterwaarden, hoogstamboomgaarden en griendpercelen, stond de afgelopen decennia zwaar
onder druk. Daarom wil het Zuid-Hollands Landschap er met uw steun percelen gaan aankopen.
De eerste successen zijn intussen behaald.
“Nú moeten we doorpakken!”

‘De aankoop van
Luistenbuul is de
redding geweest voor
veel plantensoorten’

Maar met een postzegeltje natuur ben je er niet, zegt Maarten.
“Dan is de natuur te kwetsbaar. Daarom willen we ook de
omliggende gebieden robuuster maken.” Met behulp van
donaties is sinds 2016 nog zes hectare voormalige landbouwgrond in dit gebied aangekocht. Een deel daarvan is al
omgevormd tot natuurgebied, zoals het kruidenrijke grasland
aan de Lek naast Luistenbuul.
“Tien jaar geleden stond de mais hier nog manshoog”, weet
Maarten. Nu groeien ook hier zeldzame plantensoorten, maar
dat is niet vanzelf gegaan. “In voormalige maisakkers zit vaak
nog veel mest in de grond. We moeten dan eerst de voedselrijke bovenlaag verwijderen. De planten die hier van nature
voorkomen, houden namelijk juist van een voedselárme
omgeving.”
Het kleine Luistenbuul diende vervolgens als zaadbank. Als
er in Luistenbuul gemaaid was werd het maaisel, waarin ook
zaden van zeldzame planten zaten, verspreid over de nieuwe
natuurgebieden in de Achthovense uiterwaarden. “Je hoopt dan
dat de zaden ook daar aanslaan. Gelukkig bleek die methode
te werken.” De opmars van de maisakkers is intussen gestopt.
“Nu moeten we doorpakken. We zouden in de Achthovense
uiterwaarden graag zo’n dertig hectare grond willen aankopen.
Dat zou kunnen lukken als we voldoende financiële middelen
hebben.”

Vijfheerenlanden in ‘t kort
Waar? Op de grens van Zuid-Holland, Utrecht en
Gelderland, ingeklemd tussen de Lek in het noorden en
de Linge in het zuiden.
Soort landschap: kleinschalig gebied vol hoogstamboomgaarden, griendpercelen, hakhoutbossen, grazige
uiterwaarden en vochtige hooilanden.

Fotografie Floris Scheplitz

Tekst Corine Koolstra

Regiohoofd Maarten Breedveld:
“Tien jaar geleden stond de mais hier nog
manshoog, nu groeien hier zeldzame
plantensoorten.”

Maar in dat jaar kon het Zuid-Hollands Landschap reservaat
Luistenbuul aankopen, slechts één hectare groot. “Dit postzegeltje natuur is de redding geweest voor veel plantensoorten, die
houden van droge en kalkrijke gebieden: rode bremraap bijvoorbeeld, maar ook: gele morgenster, veldsalie en groot streepzaad.
Hadden we het gebied destijds niet gekocht, dan waren we deze
soorten kwijt geweest.”
En die konijnen? “Dat zijn onze kleine gravers en grazers. Met
hun gegraaf halen ze kalkrijk zand naar boven. Precies wat de
planten hier nodig hebben. En omdat de konijnen het gras
opeten, krijgen zeldzame planten weer een kans.”

Bijzondere soorten: rond de Diefdijk o.a. kamsalamander,
heikikker, steenuil; in de Achthovense uiterwaarden o.a.
planten als veldsalie, rode bremraap en gele morgenster.
Het plan: tussen 2021 en 2023 wil het Zuid-Hollands
Landschap in de Vijfheerenlanden 65 hectare grond
aankopen, zodat de verschillende kleinere natuurgebieden verbonden raken en kwetsbare soorten beter
beschermd zijn.
Meehelpen kan! Doneer via www.zhl.nl/aankopen
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Uitwisseling van soorten
De plannen van het Zuid-Hollands Landschap strekken zich uit
tot het meest oostelijke deel van de Vijfheerenlanden. Vanaf de
historische Diefdijk boven Leerdam laat dit gebied zich goed
bekijken: dáár een hoogstamboomgaard, dáár een griendperceeltje, dáár een hakhoutbosje. Ertussen vaak een boerderij
of een akker. “Ja, dat is hier nu het probleem: de Diefdijk is een
soort ketting waar onze natuurgebiedjes als kralen aan liggen. Ze
zijn dus niet verbonden en dat maakt ze kwetsbaar. Door droogte
kun je in de zomer zeldzame soorten kwijtraken, zoals orchideeën die van een vochtige omgeving houden. Schaal doet er echt
toe. Als de natuurgebieden groter zijn, kun je de waterhuishouding beter beheersen, is er meer ruimte voor de natuur en kan er
een uitwisseling van soorten plaatsvinden.”

Heikikkers en kamsalamanders
De komende drie jaar gaat het Zuid-Hollands Landschap
daarom met de boeren in dit gebied in gesprek. “Gewoon aan
de keukentafel bespreken wat de mogelijkheden zijn. Vragen of
ze een opvolger hebben, of we misschien grond kunnen ruilen.
Ja, mijn werk bestaat uit veel praten. Niet alleen met boeren,
maar ook met rentmeesters, de provincie, het waterschap, de
gemeente… maar ik vind dat leuk. Als je afwacht, gebeurt er
niets.”

Steenuilen nestelen graag in hoogstamfruitbomen.

Hoe het gebied rond de Diefdijk er na al dat onderhandelen en
herinrichten in 2025 zou moeten uitzien? “Ik hoop dat we hier
dan in een aaneengesloten lappendeken staan vol grienden,
houtwallen, hooilanden en hoogstamboomgaarden. Dat de
graslanden niet standaard knalgroen zijn, zoals nu in Nederland
vaak het geval is, maar dat ze continu verkleuren door de soorten
die er groeien: roze van de pinksterbloemen, geel door grote
ratelaar, knalpaars van kale jonker. Ik hoop in een gebied te staan
dat weer vol leven is, waarin bijen en vlinders rondvliegen en
steenuilen hun kop uit een gat in een hoogstamboom steken.
Met overal poelen die volop kansen bieden aan dieren als heikikkers, kamsalamanders en libellen. En dat door die gebieden ook
nog een lange doorgaande wandelroute loopt, zodat je níet meer
de drukke Diefdijk op hoeft. Ja, dat zou geweldig zijn!”

Op pad
in de Vijfheerenlanden
Voor fietsers is er de route Fietsen
door Vijfheerenlanden (45 km),
wandelaars hebben keuze uit de
Groene Kikkerroute (2 km), Tussen
Luistenbuul en Zouweboezem (9
km) en de Kamsalamanderroute
(6,5/11,5 km). Alle routes zijn te
downloaden via www.zhl.nl/routes

De aan te leggen poelen gaan dieren aantrekken als heikikkers,
kamsalamanders en libellen.

